Młodzież w PTTK
Polskie Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne (PTTK) jest organizacją, który w swoich
statutowych założeniach wspiera wszechstronnie rozwój dzieci i młodzieży, zwłaszcza w kierunku
aktywnego wypoczynku oraz poznawania walorów krajoznawczych najpierw regionu, potem całego
kraju. Cele Towarzystwa są realizowane poprzez organizację wycieczek, rajdów i zlotów oraz
zdobywanie odznak turystyczno-krajoznawczych. Wspólne imprezy dają możliwośd wymiany
doświadczeo, wzajemnego poznania się, a przede wszystkim uzupełnienia szkolnego nauczania
teoretycznego w praktyce. Podczas każdej wycieczki przewodnik tłumaczy zawsze młodzieży trudne
pojęcia z dziedziny geografii, historii czy kultury. Uczniowie mają także możliwośd zweryfikowania
nabytej wiedzy poprzez uczestnictwo w konkursach tematycznych na zakooczenie rajdu. Komisja
Młodzieżowa naszego Oddziału wraz z Komisją Turystyki Górskiej proponują dla dzieci i młodzieży
naszego powiatu cykliczne imprezy takie jak:
Marzec- Wiosenny Rajd Edukacyjny
Kwiecieo- Rajd Walooczyków
Kwiecieo- Olimpiada Krajoznawcza
Maj- Zlot Szlakiem Zamków Piastowskich
Październik- eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
Październik- podsumowanie konkursu na „Najlepszy Klub Krajoznawczo-Turystyczny”
Listopad- Rajd Jesienny
Zarząd Główny PTTK jest natomiast organizatorem imprez o charakterze ogólnopolskim,
w których wałbrzyski Oddział PTTK także bierze udział na szczeblu miejskim i powiatowym.
Pierwszym z konkursów jest konkurs krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, polegający na
samodzielnym opracowaniu pracy, w oparciu o własną dokumentację krajoznawczo-turystyczną.
Drugim konkursem jest Młodzieżowy Turniej Turystyczno-krajoznawczy, sprawdzający wiedzę
i umiejętności praktyczne z wielu dziedzin, m.in. geografii, historii, krajoznawstwa, topografii,
pierwszej pomocy. Trzecią inicjatywą jest Młodzieżowy Konkurs Krasomówczy, mający na celu
popularyzację wiedzy o regionie oraz poprawne wysławianie się językiem polskim. I wreszcie konkurs
na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”, który podsumowuje pracę kół i klubów
turystycznych w danym roku szkolnym. Pod uwagę brane są m.i.n. osiągnięcia uczniów, ich aktywne
uczestnictwo w życiu turystycznym szkoły, zdobyte odznaki. Oprócz organizacji imprez PTTK
proponuje także uczniom zdobywanie odznak turystycznych, które można mied w różnym wieku. Dla
najmłodszych proponuje się „Siedmiomilowe Buty”, „Dziecięcą Odznakę Turystyczną PTTK” oraz
„Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą”. Dla nieco starszych Odznakę Turystyki Pieszej oraz Górską
Odznakę Turystyczną. Aby zachęcid do uczestniczenia w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych
warto na zakooczenie zacytowad Aleksandra Janowskiego, wielkiego przyjaciela młodzieży,
podróżnika i pioniera krajoznawstwa, który wypowiedział takie oto słowa: „Przez poznanie do
umiłowania kraju”.

